
 
 
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพ่ือให้
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานเจ้าหน้าที่  และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้ทราบกรอบ
ระยะเวลา  การปฏิบัติ  ขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.)  เรื่องการขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ลงวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.2563 

  องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน  จึงหวัดศรีสะเกษ  จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการ
ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  2563 

   
(นางจันทรา    หาญสุทธิชัย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน  จึงหวัดศรีสะเกษ   

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้มี
ประกาศ  เรื่องการขยายระยะเวลาการด าเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ลงวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.2563  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่
เข้ารับการประเมินใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการประเมินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ตมมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  (Coronavirus  Disease  2019) ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระราชก าหนดการ 
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548  (ฉบับที่  1)  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมาตรการเตรียมรับ
สถานการณ์ส่งผลให้  หน่วยงานภาครัฐต้องทุ่มเททรัพยากรในการแก้ไขและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการ  ทั้งในด้านการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  การงดกิจกรรมรวม
คนจ านวนมาก  การท างานเหลื่อมเวลา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
องค์กการบริหารส่วนต าบล  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ขึ้น  
โดยยึดแนวทางตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานเจ้าหน้าที่  
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้ทราบกรอบระยะเวลา  การปฏิบัติ  ขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ตาม
รายละเอียดดังนี้   
ล ำดับที่ กรอบระยะเวลำ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

1 เดือน  เมษายน  2562  
ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 

1.เข้าระบบ  ITAS  เพ่ือใช้ในงานทางเว็บไซด์ 
https://itas.nacc.go.th  หรือ  เว็บไซด์  
ส านักงาน  ป.ป.ช. (https://itas.nacc.go.th) 
แบนเนอร์ITA 

ประกาศ  เรื่องการขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงาน
ตามปฏิทินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
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ล ำดับที่ กรอบระยะเวลำ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
  2. เมื่อเข้าระบบแล้วให้เปิดใช้งานโดยใช้รหัสผ่านของ

ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และผู้ริ
หารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
3.น าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS เพ่ือเตรียมการประเมินดังนี้ 
   3.1 จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
   3.2 จ านวนและข้อมูล่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 

2 1 – 30 มิถุนายน 
2563 

การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(แบบ
ส ารวจ OIT) ดังนั 

1. ผู้ดูแลระยยตอบแบบส ารวจ OIT 
2. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติแบบส ารวจ OIT 

 

3. 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 
2563 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การตอบแบบส ารวจ IIT เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเข้าตอบในระบบ ITAS จนครบจ านวนขั้น
ต่ าที่ก าหนด 

2. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การตอบแบบส ารวจ EIT เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS 

3. คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ด าเนินการเก็บข้อมูล
เฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบส ารวจ 
EIT จนครบก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนด 

 

4 1 – 31 กรกฎาคม 
2563 

คณะที่ปรึกษาประเมิน ITA ตรวจและให้คะแนนตามแบบ
ส ารวจ OIT 

 

5 1 – 31 สิงหาคม 
2563 

คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ประมวลผลคะแนนวิเคราะห์
ผล และให้ข้อเสนอแนะ 

 

6 1 – 31 กันยายน 
2563 

ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการ
ประเมิน 

 

 
 
 
      (นางจันทรา หาญสุทธิชัย) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 


